PaC-System ®
Falburkolat & Teraszburkolat

Mi az a PaC-System®
Egyszerű. Láthatatlan. Összehasonlíthatatlanul gyors.
Egy innovative rögzítési megoldás a gyors és egyszerű telepítés érdekében.
PaC-System magában foglalja a speciálisan kialakított Thermory deszkákat,
amelyek hátoldalán található hornyok segítségével tökéletesen illeszkedik a
JuAn® klipszhez.
PaC-System tökéletes keveréke a tartósságnak és funkciónak a 160 kg-os
ellenállásával klipszenként és a megfelelő szellőzési résnek köszönhetően.
Ennek eredményeként, nincsenek látható csavarfejek,
a deszkákat csak a helyére kell nyomni és pattintani!
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PaC-System
Falburkolatok
Profilok és szélességek
A következő profilok érhetőek el a PaC-System® falburkolataként: C7J és C4J

Thermo-kőris
20 x 72
20 x 52
26 x 52

Thermo-fenyő
20 x 65
26 x 65

Thermo-kőris
20 x 52
26 x 52

Thermo-fenyő
26 x 65

Thermo-sárga fenyő
20 x 65
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Falburkolat lécek rögzítésre
A legegyszerűbb és leggyorsabb rögzítés a Thermory CLAD rögzítéssel lehetséges: a
falburkolat lécek már előre szereltek a JuAn® egyes klipsz számára.
• Falburkolat léc hossza 2,0 m;
• Távolság a deszkák között 5 mm;
CLAD 52/65/72

• Csavar: 4,0 x 50;
• Megfelelő falburkolat profilok
C7J és C4J, függ a szélességtől:
		
Clad52 alkalmas az 52 mm-es szélességre
35 JuAn klipsz lécenként
Clad65 alkalmas a 65 mm-es szélességre
28 JuAn klipsz lécenként
Clad72 alkalmas a 72 mm-es szélességre
25 JuAn klipsz lécenként

JuAn® klipsz a legalkalmasabb rögzítő abban az esetben amikor nagyobb rés
szükséges a burkolatok között.

JuAn® klipsz

• Használható minden PaC-System profillal;
• JuAn klipsz pozícionálható a különleges
igényeknek megfelelően;
• A tesztelt szakító szilárdsága 160 kg;
• Saválló csavar szükséges: 4,0 x 25;
• A csavarokat merőlegesen kell elhelyezni és
nem lehet túlhúzni.
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PaC-System Falburkolat telepítés
I Összeszerelési anyagok

II Tartólécek rögzítése
A tartóléceket függőlegesen
szerelje fel és vízszintesen
irányba is színtezze.

Szükséged lesz:
• egy elektromos fúróra
• facsavarokra
• vízszintmérőre
• tartólécekre
(CLAD 52/65/72)

Hagyjon 600 mm-nyi
távolságot a tartólécek
között.

III “Nyomja és Kattintson”
“Nyomja és kattintsa” a burkolatokat a helyére!

A rögzítők szükséges mennyisége
JuAn klipsz
Clad52
Clad65
Clad72
®

db/fm

db/m2

db csomagonként

1,7
x
x
x

x
0,94
0,94
0,94

1000
196
196
196

a távolság a tartólécek között 600 mm.
Minden tartóléc 2,0 m hosszú.

*
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PaC-System
Teraszburkolat

Profilok és szélességek
A következő profilok alkalmasak PaC-System® teraszburkolathoz: D45J.
A D45J teraszburkolat speciális hornyokkal rendelkezik a hátoldalán és enyhén
lekerekített, hogy a víz könnyedén lefollyon róla.

Thermo-kőris
21 x 118

Thermo-fenyő
26 x 118
26 x 140

Clip Strip rögzítésre
• 6 klipszet tartalmaz, 2 klipszet deszkánként;
• D45J profillal használható:
Klipsz szalag 118 alkalmas a 118 mm-es szélességhez.
A klipsz szalag hossza 370 mm
Klipsz szalag 140 alkalmas 140 mm-es szélességhez.
A klipsz szalag hossza 430 mm

Strip 118

Strip 140

• Hézag a deszkák között 5 mm;
WWW.THERMORY.COM

DECKING 		

• Csavar: 4,0 x 25;
• A szalagok egymással
összeilleszthetőek.
CLADDING
FLOORING
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PaC-Rendszer Teraszburkolat telepítés
I Összeszerelési anyagok

II Klipsz szalag rögzítése
Miután a megfelelő szerkezeti
anyagokat telepítettük, rögzítsük
a klipsz szalagot a tartólécekre.

Szükséged lesz:
• elektromos fúróra
• facsavarokra
• vízszintmérőre
• tartólécekre
• Clip Strips

III “Nyomja és Kattintson”
“Nyomja és kattintsa” a burkolatokat a helyére!

A rögzítők szükséges mennyisége
db/fm

db/m2

db csomagonként

JuAn® single clip

1,7

x

1000

Strip Clip

x

7,5

200
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www.THERMORY.HU
Hőkezelt keményfa
TERASZBURKOLAT FALBURKOLAT PADLÓBURKOLAT

